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Resumo Desde que o Homem pôde erguer a sua morada, começou a construir em terra. Esta foi, um 
dos primeiros materiais utilizados pelo Homem para a construção dos seus abrigos. Porém, com o 
passar dos anos, novos materiais e novas técnicas de construção foram surgindo de forma a 
satisfazer as necessidades do Homem, mas quase todas elas ligadas a materiais que têm grande 
impacto ambiental e que podem levar a um esgotamento dos recursos naturais do planeta. Assim, é 
necessário estudar materiais alternativos que foram utilizados nos primórdios da humanidade, mas 
menosprezados com o passar do tempo. Hoje em dia, esses materiais, podem ser inteiramente 
vantajosos, tanto a nível económico, ambiental e social. Um desses materiais são os Blocos de Terra 
Compactada (BTC), que são uma melhoria dos blocos de adobe. A sua constituição apresenta terra 
crua, água e ligante ou outros materiais para melhoria da qualidade do solo. A inserção de material 
de mudança de fase (PCM) serve para que os BTC sejam um novo e inovador material de construção 
com um comportamento térmico acima do comum, indo assim ao encontro de uma construção que 
além de sustentável se tornará inovadora. Para a produção dos BTC utilizou-se um solo argiloso, 
proveniente da região norte de Portugal, mais concretamente do distrito de Vila Real. Este apresenta 
uma massa volúmica de 2593 kg/m3 e, todo o solo que foi utilizado nas misturas para o fabrico dos 
blocos, foi seco em estufa à temperatura de 105°±5°C e peneirado no peneiro nº 4, com malha de 
4,75mm, da série ASTM, de forma a que todas as misturas ficassem homogêneas. 

Os blocos de referência são constituídos por terra, água e cimento. À constituição anterior adicionou-
se PCM, obtendo-se assim blocos com material ecoeficiente. Nos blocos de referência, as 
quantidades utilizadas na mistura foram aproximadamente 75% de solo, 15% de água e 10% de 
cimento, enquanto que nos blocos que apresentam PCM na sua constituição, foram utilizadas 
relações do material de mudança de fase com o cimento de 120%, 80% e 40%. Avaliou-se a 
influência nas propriedades físicas e mecânicas da incorporação de material de mudança de fase nos 
BTC. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde que o Homem pôde erguer a sua morada, começou a construir em terra [1]. Esta foi um dos 
primeiros materiais utilizados pelo Homem para a construção dos seus abrigos. No período calcolítico 
(aproximadamente entre 3300 a 1200 a.C.) [2] a construção desses abrigos era efetuada com recurso 
a troncos de árvores e materiais vegetais, sendo os espaços vazios preenchidos por uma argamassa 
de terra [3]. Anos mais tarde começaram a ser construídas alvenarias de adobes. Já na época do 
Império Romano (aproximadamente entre 27 a.C. e 476 d.C.) [4] começaram-se a utilizar novas 
técnicas e materiais construtivos, como o betão, constituído por cinzas vulcânicas, cal e areia [3]. 

Em Portugal a construção em terra foi bastante abundante no passado, nomeadamente em algumas 
fortalezas construídas entre os séculos XII e XIII, na época do califado Almóada (aproximadamente 
entre 1121 e 1269 d.C.), onde foi utilizada taipa militar com cal aérea como ligante [5]. Entretanto, 
grande parte da construção em terra em Portugal concentra-se na zona do Alentejo e Algarve, onde 
ainda hoje, existem habitações construídas em terra. Nas zonas de Setúbal e Aveiro existem ainda 
construções em taipa e adobe, respetivamente [3]. 

Porém, com o passar dos anos, novos materiais e novas técnicas de construção foram surgindo de 
forma a satisfazer as necessidades do Homem, mas quase todas elas ligadas a materiais que têm 
grande impacto ambiental e que podem levar a um esgotamento dos recursos naturais do planeta. 

Assim é necessário estudar materiais alternativos que foram utilizados nos primórdios da 
humanidade, mas menosprezados com o passar do tempo. Hoje em dia, esses materiais, podem ser 
inteiramente vantajosos, tanto a nível económico, ambiental e social. Um desses materiais são os 
Blocos de Terra Compactada (BTC), que são uma melhoria dos blocos de adobe, desenvolvidos pelo 
Engenheiro Raúl Ramirez, na Colômbia, a partir da década de 50 do século XX. A sua constituição 
apresenta terra crua, água e ligante ou materiais para a melhoria da qualidade do solo [6]. Existem, 
no entanto, alguns entraves, como é o caso de terem de ser construídos com um solo especifico e 
terem de cumprir os requisitos do consumidor e ao mesmo tempo lhes transmitir as garantias que os 
materiais de construção correntes lhes proporcionam [7]. 

No processo de fabrico dos BTC é importante ter atenção ao teor de humidade. Este tem de ser 
menor que o utilizado para o fabrico de adobe e betão. Quanto menor o teor de humidade do BTC, 
maior a sua resistência e durabilidade, isto porque quando o bloco é prensado existe uma redução de 
30% do seu volume, que faz com que a argila e a areia se unam [6]. 

Aos BTC podem ser incorporados outros materiais. Neste trabalho serão incorporados PCMs 
(materiais de mudança de fase ou de armazenamento de energia térmica para aquecimento por calor 
latente). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade e avaliar a influencia nas propriedades 
físicas e mecânicas da incorporação de materiais ecoeficientes em blocos de terra. Tal como já foi 
acima referido, o consumidor necessita de ter garantias e confiança no produto, desta forma um 
estudo aprofundado quanto às características físicas e mecânicas dos blocos de terra pode ser 
crucial. Quanto aos blocos de terra conterem PCMs, estes podem-lhe conferir diversas melhorias a 
nível térmico, que podem ser uma mais valia para que o consumidor comece a optar e confiar nestes 
blocos para construções futuras de modo a obter um conforto térmico adequado e uma construção 
cada vez mais sustentável. 

2. MATERIAIS, COMPOSIÇÕES, FABRICO 

2.1. Solo Argiloso 

No fabrico dos BTC foi utilizado um solo argiloso de cor amarelada, proveniente de uma região do 
Norte de Portugal, nomeadamente da zona de Vila Real, tal como indicado na Figura 1. 
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Figura 1. Aspecto visual do solo argiloso proveniente da zona Norte do país (Vila Real). 

 

O solo argiloso foi caracterizado em laboratório, particularmente a massa volúmica realizada pela 
norma NP EN 1097-6 [8] e a dimensão dos grãos segundo a norma NP EN 933-1 [9]. 

O solo apresenta uma massa volúmica de 2593 Kg/m3, sendo um valor normal para este tipo de 
material. 

 

Figura 2. Curva granulométrica do solo argiloso usado no fabrico dos BTC. 

 

Na Figura 2 observa-se o tipo de curva granulométrica presente no estudo, apresentando uma 
granulometria extensa com características adequadas ao fabrico dos BTC com incorporação de 
materiais de mudança de fase. 

2.2. Materiais de Mudança de Fase (PCM) 

Os PCMs são misturas químicas sólido/liquido, encapsulados ou não, que utilizam parafina e cera. A 
sua principal função é a capacidade que estes têm de libertar e armazenar o calor latente de 
solidificação ou fusão, que é 5 a 14 vezes superior à capacidade de energia térmica que os materiais 
utilizados correntemente na construção possuem [8]. Durante o processo de mudança de fase o PCM 
liberta ou absorve grandes quantidades de energia térmica sob a forma de calor, o que os torna um 
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material interessante quando combinados com os BTC. Estes apresentam, ainda, uma boa inércia ou 
massa térmica quando comparados com o betão ou tijolo cerâmico utilizados correntemente 

A temperatura de transição entre estados solido/líquido do PCM em estudo situa-se nos 23ºC, 
apresentado este uma massa volúmica de 700 kg/m3 no estado liquido e 760 kg/m3 no estado sólido. 

 

 

Figura 3. Funcionamento do material de mudança de fase utilizado no estudo dos BTCs adaptado de 
[10]. 

2.3. Ligante Hidráulico 

No fabrico dos BTC houve necessidade de utilização de um ligante, designadamente o cimento 
Portland CEM II/B-L 42,5 R com uma massa volúmica de 3120 kg/m3, isto de forma a conceder uma 
boa consistência ao solo argiloso e boas resistências mecânicas. 

Na realização das composições utilizou-se água potável, tendo esta uma massa volúmica de 1000 
kg/m3, valor utilizado nos cálculos do dimensionamento das composições das misturas dos BTCs. 

Importa salientar que todo o solo utilizado para o fabrico dos BTC foi seco em estufa, segundo a 

Norma Portuguesa NP EN 933-1 [9], à temperatura de 105ºC5ºC e que todo ele foi peneirado no 

peneiro nº4 da série ASTM para se garantir uniformidade no fabrico dos BTC, garantindo assim que 
todos os blocos produzidos tinham partículas de solo semelhantes. 

2.4. Composições 

Numa fase inicial começou-se por determinar a melhor composição de uma mistura que permitisse 
obter blocos de referência, constituídos por solo, cimento e água, com uma consistência adequada 
que permitisse, numa fase inicial, compactar e retirar o BTC da prensa sem que o mesmo se 
danificasse. 

Verificou-se que a primeira mistura dimensionada não apresentou trabalhabilidade suficiente para a 
moldagem dos BTC 

Posto isto, pensou-se utilizar 90% de solo e 10% de cimento, mas tal composição não foi viável, uma 
vez que a mistura ficou bastante seca. 

Passamos então para o cálculo da quantidade de cimento, de forma a fixar um valor para a mesma e 
utilizá-lo em todas as misturas futuras. Fixado o valor do solo em 90% e do ligante em 10% procedeu-
se ao cálculo da quantidade de cimento, como se verifica no sistema de equações que se segue. 
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𝑆 = 9𝐶
𝑊
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𝑆
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+

𝐶

3120
+

𝑊

1000
= 1

⇔ {
𝑆 = 9𝐶
𝑊 = 𝐶

𝐶 = 208,71
 

(1) 

 

Onde, 

W – Água; 

C – Cimento; 

S – Solo. 

Calculados os valores do sistema de equações (1), verificou-se uma quantidade de cimento na ordem 
dos 208,71 kg/m3. 

No dimensionamento das composições optou-se por valores inteiros de forma a simplificar todo o 
processo de calculo. Desta forma, o valor de cimento foi fixado em 200 kg/m3, recalculando-se 
novamente os valores do sistema de equações (1). 

Após se fixar a quantidade de cimento passou-se a calcular as quantidades de água e solo para 
encontrar a melhor composição da mistura. 

Como se verificou, utilizando uma razão W/Sól.=10% a mistura apresentava uma trabalhabilidade 
seca, passou-se então a realizar uma mistura com uma razão W/Sól.=20% de maneira a melhorar a 
otimização da mistura. Após essa iteração realizada com relação W/Sól.=20% verificou-se uma 
trabalhabilidade bastante húmida. 

Após as últimas iterações, realizou-se uma nova mistura reduzindo a relação W/Sól. para os 18%. 
Esta mistura apresentou uma melhoria significativa da trabalhabilidade em relação ás duas 
anteriores, exibindo-se como a mistura ideal com um ótimo teor de humidade para a elaboração dos 
BTC. 

Os resultados de todas iterações dos cálculos da otimização das misturas encontram-se 
resumidamente na Tabela 1. 

Tabela 1. Quantidades das misturas de referência (kg/m3). 

Material 
Razão W/Sól. 

0,10 0,20 0,18 

Água 208,59 345,95 322,36 

Solo 1885,91 1529,74 1590,90 

Cimento 200,00 200,00 200,00 
 

 

Depois de ajustada a composição ideal da mistura de referência e a melhor razão água/sólidos, 
acrescentou-se o PCM à mistura, optando-se numa fase inicial por se incorporar 40%, 80% e 120% 
de PCM referentes à quantidade de cimento. 

Para o cálculo destas quantidades, apresentadas na tabela 2, utilizou-se a quantidade de cimento fixa 
nos 200 Kg/m3 e a razão água/sólidos nos 18%. 
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Tabela 2. Quantidades calculadas das diferentes misturas com adição de PCM (kg/m3) 

Material 
PCM (%) 

40 80 120 

Água 231,45 140,54 49,63 

Solo 1530,29 1469,67 1409,06 

Cimento 200,00 200,00 200,00 

PCM 80,00 160,00 240,00 
 

 

2.5. Fabrico 

As misturas para os BTC foram elaboradas numa misturadora mecânica de eixo vertical tal como 
indicado na figura 4. Seguidamente o solo utilizado para a produção de cada bloco foi pesado de 
forma que cada um tivesse a mesma quantidade de material, isto de forma a garantir a uniformidade 
de todos os BTC fabricados. 

Na produção dos BTC foi utilizada uma prensa manual, da marca “Appro-Tecnho” e modelo 
“Terstaram”, com um molde de 220x110x105 mm, tal como indicado na Figura 5. 

 

 

Figura 4. Misturadora mecánica de eixo vertical para fabrico das composições dos BTC. 

 

Cada bloco foi prensado até um determinado limite fornecido de acordo com a prensa, através de um 
marcador existente no próprio equipamento, tal como indicado na Figura 5 a). Na Figura 5 b) poderá 
ser observado um dos exemplares dos BTC produzidos no respetivo equipamento de prensagem. 

Os BTC fabricados tal como observado na Figura 5 b) apresentam uma boa consistência permitindo 
retira-los após a prensagem, de forma a poder transporta-los para o devido local de cura sem que 
houvesse qualquer tipo de dano na sua estrutura. 
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a) b) 

Figura 5. a) Prensa manual “Terstaram” com marcador e respetivo molde; b) Moldagem do BTC de 
referência na prensa manual. 

 

Os BTC foram colocados a curar numa superfície seca e plana, com o devido controlo da temperatura 
e da humidade relativa num ambiente apropriado, durante um a três dias. Após esse período os 
blocos foram transferidos para uma caixa hermética de forma a controlar a sua temperatura e 
humidade, isto para garantir a sua uniformidade de cura para todas as composições do fabrico dos 
BTC, como apresentado na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Cura dos BTC em caixa hermética. 

 

No final da cura dos 7, 14 e 28 dias submeteram-se os BTC aos diversos ensaios planeados. 

3. RESULTADOS 

3.1. Trabalhabilidade 

De forma a se obter uma trabalhabilidade adequada ao manuseio do solo começou-se por efetuar o 
ensaio de espalhamento, especificado na EN 1015-3 [11], referente a argamassas. Porém, uma 
mistura de solo para a produção de BTC não pode ser nem muito húmida nem muito seca, isto 
porque deve-se obter uma consistência ótima que permita a prensagem e o manuseio do BTC, logo 
este ensaio não se pôde concretizar uma vez que o solo não se espalhava na mesa de 
espalhamento. 
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Optou-se por um ensaio empírico, conhecido pelo “método da bola”, Figura 7, que consiste em pegar 
numa amostra da mistura, e com as mãos fazer uma bola, caso se verifique que a bola se mantenha 
intacta e com boa consistência, significa empiricamente que a trabalhabilidade do solo está apta para 
a produção dos BTC [12]. 

 

 

Figura 7. Ensaio empírico pelo “método da bola” [12]. 

 

3.2. Resistência à compressão 

Segundo diversos autores, as resistências à compressão dos BTC variam consoante a sua 
composição e teor de humidade, como por exemplo, no caso de o mesmo ser ou não estabilizado e 
se está seco ou saturado na altura do ensaio. No presente estudo o BTC é ensaiado seco e encontra-
se estabilizado com cimento, neste caso, como refere Miguel F.C.G. da Silva, para percentagens de 
cimento entre os 4% e os 10% presentes na constituição dos BTC, os valores médios de resistência à 
compressão, quando secos, oscilam entre os 3 e os 6,3 MPa [13]. 

Como se pode verificar na tabela 3, encontram-se apresentados os valores das resistências à 
compressão dos BTC ensaiados, utilizando estes na sua composição aproximadamente 9,5% de 
cimento.  

Os valores obtidos aos 28 dias encontram-se acima da média, significando que cada bloco garante 
uma maior resistência à compressão quando comparados com os blocos correntes. Aos 7 dias, os 
valores de resistências à compressão, deviam oscilar entre os 2,5 e 3,59 MPa [13], mas conseguimos 
obter valores de aproximadamente 5,5 MPa. 

Tabela 3. Resistências à compressão dos BTC de referência. 

Idade 
(d) 

Massa média 
(g) 

Dimensões médias (mm) Tensão média de rotura 
(MPa) Comprimento Largura Altura 

7 4312,52 

220 105 102 

5,48 

14 4293,32 6,60 

28 4287,36 7,15 
 

 

As resistências à compressão obtidas nos BTC com a incorporação de PCM encontram-se descritas 
na tabela 4 e representadas na figura 8. 
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Tabela 4. Resistências à compressão dos BTC com incorporação de material de mudança de 
fase. 

Idade (d) 
PCM 
(%) 

Massa média 
(g) 

Dimensões médias (mm) Tensão média de Rotura 
(MPa) Comprimento Largura Altura 

28 

40 4063,7 

220 105 102 

7,15 

80 4169,1 4,84 

120 4200,6 1,57 
 

 

 

Figura 8. Tensões de rotura dos BTC segundo diferentes tipos de composições. 

 

À medida que se vai aumentando a percentagem de PCM as resistências à compressão tendem a 
diminuir.  

Como se verifica, a incorporação de 120% de PCM em relação ao ligante não é uma solução viável, 
uma vez que a sua resistência à compressão se situa aproximadamente em 1,50 MPa, muito aquém 
dos valores que os diversos autores descrevem nas suas publicações [13]. Conclui-se que é um valor 
muito reduzido, muito provavelmente devido ao PCM não permitir a hidratação do cimento e por a 
composição deste BTC possuir pouca quantidade de água. 

Verifica-se que a resistência dos blocos de referência e dos blocos com a incorporação de 40% de 
PCM são aproximadamente similares. 
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4. CONCLUSÕES 

Em relação ao solo utilizado no estudo do fabrico dos BTC, podemos afirmar que é um solo com boas 
características mecânicas para a produção dos BTC, portanto pode-se afirmar que o solo da região 
Norte de Portugal, nomeadamente do Distrito de Vila Real é um candidato para o tipo de fabrico que 
se pretende. 

A utilização de dimensionamento de misturas demonstra que é bastante vantajoso e benéfico no 
sentido técnico para o fabrico dos BTC, conseguindo um método de calculo para obter as 
quantidades necessárias para a produção das composições das misturas dos BTC. 

Neste trabalho verificou-se que à medida que se aumenta a incorporação de PCM nos BTC a 
resistência mecânica vai diminuindo, isto deve-se muito provavelmente ao facto de o PCM não 
permitir a hidratação do cimento e deixar o BTC curar nos 28 dias, algo que até à data de submissão 
deste artigo não foi possível apurar cientificamente, uma vez que ainda se encontra em estudo. 

Também foi possível verificar que até uma determinada incorporação de PCM nos BTC a resistência 
é bastante similar aos BTC de referência, podendo-se ainda no futuro agilizar um processo de 
otimização mais eficaz. 
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